
Connect for  
Citrix 

Snabb och säker 
inloggning med 
smartkort till din 
Citrix-miljö 

• Möjliggör smartkortbaserad  
inloggning med en PIN-kod 
mot din Citrixplattform för en 
rad olika enheter och  
anslutningsvägar. 

• Snabb och enkel inloggning till 
applikationer och verksamhets-
kritisk information var du än 

 
snabbare inloggningstid vid 

 

• Livscykelhanterad komponent 
för att stödja nuvarande  
plattformar och kommande

•  
PKI-infrastruktur och Citrix-
plattform.

Introduktion

Företag och organisationer som 
tidigare loggat in med smartkort i 
Citrix-miljö har ofta drabbats av långa 
inloggningstider beroende på 
uppkopplingsväg. 
Genom ett långvarigt och nära 
samarbete med Citrix kan SecMaker 
presentera Net iD Connect för Citrix, 
en produkt som snabbar upp 
inloggningen och möjliggör en rad 
olika fördelar för användaren. 
Med Net iD Connect behöver 
användaren bara ange en PIN-kod 
vid inloggning oavsett autentiserings-
väg och få tillgång till sina  
applikationer.  

Fördelar med Net iD Connect

Du får framför allt snabbare 

återtagande av sessioner. 

supporterad av Citrix vilken tidigare 
lösningar inte varit. 
Med Net iD Connect för Citrix går 
det att förkorta inloggningstiden med 

-
delser när kortet sätts i respektive tas 
ur kortläsaren. 
   Organisationens medarbetare får 
tillgång till verksamhetskritisk in-
formation på ett snabbt, enkelt och 
säkert sätt med sitt smartkort och 
PIN-kod.
   Net iD Connect integrerar med 
och drar nytta av organisationens 

infrastruktur. Utöver stödet för kort-
baserad autentisering ingår även alla 
andra funktioner i klientprogramvaran 
Net iD Enterprise.
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Mer om Net iD Connect för Citrix

Med Net iD Connect för Citrix 
behöver användaren enbart slå sin 
PIN-kod en gång och få tillgång till 
alla applikationer som han eller hon 
har behörighet till. 
Det fungerar som så att när 
användaren slår sin PIN-kod första 
gången kan den sedan 
återanvändas av alla applikationer 
som startas utan att användaren 
behöver mata in den igen, vare sig 

sig på samma server eller inte. 
Det är först när användaren startar 
själva applikationen som 
autentiseringen av kortet sker. 
Men detta sker utan att användaren 
märker det. När kortet sedan 
avlägsnas rensas all personlig 
information från datorn såsom PIN 

din användarsession återgår till 
servern och klienten blir tillgänglig för 
nästa användare. 
Organisationen har ofta en egen syn 
på hur man vill att lösningarna ska 
fungera. Till exempel, vad ska hända 
när kortet sätts i respektive dras ur. 

detta på det sätt du själv vill.
Du kan ansluta dig med en PIN-kod 
snabbt och effektivt mot Netscaler, 
Reciever i både nya och gamla platt-
formen av XenApp och XenDesktop

Licensiering

För licens av Net iD Connect för 
Citrix, kontakta SecMaker 
info@secmaker.com 

Support av smartkort

Net iD Connect för Citrix innehåller 
stöd för alla de vanligaste 
smartkorten på marknaden. 
Net iD Connect levereras 
förpaketerad som alla Net iD 
produkter, eller anpassas i efterhand. 

Vill du veta mer?

För mera utförlig information eller en 
utvärderingslicens, kontakta oss på 
SecMaker via e-post 
support@secmaker.com 
eller telefon
08-601 23 00

Du kan även gå in på våran 
Youtube kanal för att se 

hastighet vid återtagande av 
sessioner med Net iD Connector. 

Net iD Connect for Citrix
möjliggör snabbare och säker inloggning 
med smartkort till din Citrix-miljö.

Vill du veta mer? 

SecMaker är Nordens ledande leverantör av 
smartkortbaserade säkerhetslösningar till 
företag, myndigheter och organisationer. 
Med produktfamiljen Net iD skyddar och 
säkerställer vi information, system och 
datatrafik hos över en miljon användare. 
Net iD uppskattas av säkerhetsansvariga och 
IT-chefer för sin höga säkerhetsnivå, 
flexibilitet och kostnadseffektivitet. 
Medarbetare uppskattar våra lösningar för att 
de erbjuder säker och enkel inloggning, också 
vid mobilt arbete.

SecMaker AB 
08-601 23 00 

info@secmaker.com

www.secmaker.com

PRODUKTBLAD

1502#500-01SVE

mailto:info%40secmaker.com?subject=Licens%20av%20Net%20iD%20Connect%20f%C3%B6r%20Citrix
https://www.youtube.com/watch?v=NN8Xx8AxRC4&list=UUl3SHL8S74GSpsp_Jz-6xdA

